
 

 

РІШЕННЯ № 173 

Про перерозподіл коштів між регіональними органами 

 адвокатського самоврядування  

 

«13» грудня  2019 року             м. Київ 

 

Рада адвокатів України, обговоривши питання перерозподілу коштів 

між регіональними органами адвокатського самоврядування, а також 

розглянувши висновки адвоката, доктора юридичних наук, Голови Комітету з 

питань митного та податкового права НААУ Вороніна Я.Г. від 12.12.2019 р. 

щодо питань оподаткування коштів, отриманих в результаті перерозподілу 

щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

між органами адвокатського самоврядування, встановила наступне. 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі – Закон) у період між з’їздами адвокатів 

України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів 

України, а саме, але не виключно: забезпечує виконання рішень з’їзду 

адвокатів України; встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, 

забезпечує їх розподіл і використання; сприяє діяльності рад адвокатів 

регіонів, координує їх діяльність; приймає рішення про розпорядження 

коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до 

призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації 

адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України та виконує інші 

функції відповідно до цього Закону та рішень з’їзду адвокатів України. 

Утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися 

за рахунок: плати за складання кваліфікаційного іспиту; щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування; 

відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на 

забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, 

адвокатських об’єднань; добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та 

інших не заборонених законом джерел (стаття 58 Закону). 

Статтею 48 Закону встановлено, що у період між конференціями 

адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує 

рада адвокатів регіону, а саме, але не виключно: забезпечує виконання 



рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням; 

розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого 

кошторису; виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень 

конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів 

України. 

Органи адвокатського самоврядування є юридичними особами та 

включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Відповідно до 

п.п. 133.4.1 п. 133.4  ст.133 Податкового кодексу України, неприбутковим 

підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування 

податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, 

що одночасно відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в 

порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації; установчі документи якої (або установчі 

документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова 

організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих 

доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні 

Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не 

вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування 

видатків, визначених п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу 

України. 

Згідно з п.п. 133.4.2 п. 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, 

доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно 

для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. 

Також Рада адвокатів Украйни, звертає увагу на Висновок Науково-

дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України від 31.10.2013 року, у якому 

зазначено, що кошти які перераховуються між органами адвокатського 

самоврядування у вигляді перерозподілу щорічних внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування не утворюють об’єкту 

оподаткування. 

Згідно аналізу діючих норм законодавства, Рада адвокатів України не 

вбачає виникнення оподаткованого доходу в юридичних особах, які 

відповідно до профільного закону є органами адвокатського самоврядування 

та знаходяться в реєстрі неприбуткових організацій, при отримані коштів від 

інших юридичних осіб, у разі, якщо такі доходи відповідно до п.п. 133.4.2                  

п. 133.4 статті 133 Податкового кодексу України не використовуються для 

інших цілей фінансування, окрім як для фінансування видатків на утримання 

такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених її установчими документами. 

З огляду на наведене, заслухавши пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 47, 48, 50, 

51, 55,  57, 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів 



України, Статутом недержавної некомерційної професійної організації 

«Національна асоціація адвокатів України», а також з урахуванням рішень 

Ради адвокатів України «Про фінансування КДКА для здійснення 

дисциплінарних проваджень» від 01.06.2013 р. №151 та «Про здійснення 

перерозподілу коштів регіональними органами адвокатського  

самоврядування» від 21.09.2019 р. №106, вирішила: 

1. З метою організації порядку здійснення перерахування коштів на 

забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування, 

рекомендувати конференціям адвокатів регіонів, радам адвокатів 

регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури 

регіонів передбачити створення резервних фондів у регіоні для 

акумуляції коштів на потреби забезпечення діяльності органів 

адвокатського самоврядування регіону і представників адвокатів 

регіонів у ВКДКА, РАУ.  
 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури, а також розмістити на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

 

Голова Ради адвокатів України        /підпис/      Л.П. Ізовітова 

 

 

Секретар  Ради адвокатів України /підпис/              І.В. Колесников 

 


